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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Perubahanmetodedalam suatuinformasidisetiapkegiatanperusahaan

menjadisebuahtolokukurmenentukankeberhasilankegiatanatauprogram

padaperusahaantersebut.Jikadiamatihampirseluruhperusahaandisektor

bisnismenjalankankegiatanatauprogram bisnisnyadenganmenggunakan

teknologisistem informasiyangsudahcanggihdanmodern.Tidakberhenti

disitu saja,perusahaan juga selalu membuat bermacam strategiuntuk

mengembangkansistem informasidenganberkacapadateknologiterbaruyang

sudahupdate(Hasibuan,2011)

Hartono (2013) menyatakan bahwa mengupdate sistem informasi

denganteknologiyangbarusangatperlu,sebabdenganbegituperusahaanbisa

mengikuti digitalisasi dengan menyesuaikan pola kerja yang modern.

Perusahaan yang berjalan pada sebuah bidang jasa pelayanan tentunya

membutuhkan sarana teknologi informasi yang memadai untuk dapat

memberikan pelayanan kekaryawan dan konsumennya.Pelayanan optimal

sebuahperusahaanyangbergerakdibidangjasatentunyadapatmemberikan

kesan tersendirioleh masyarakat.Suatu sistem informasidibutuhkan oleh

setiapperusahaanbaikperseroanataupunnonperseroanuntukmenjalankan

aktivitasatauprogram yangdibuatagarlebihteraturdanterarahsertalebih

efisien.Kemajuanteknologiditandaidenganteknologikomputeryanglebih

canggih.Kemajuanteknologikomputersebagaipendukungprosesdatadan

informasitelahmenjadikebutuhanpokokdarisebuahperusahaan.Adanya
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komputermenjadisistem yangbergunauntukmengolahdatayangmencakup

semuajenisbidangdalam suatuperusahaan.Denganbegituperusahaandapat

merencanakan berbagaijenisbidang yang penting gunauntukkesuksesan

dalam suatukegiatanperusahaanuntukmencapaitargetyangdiinginkanoleh

perusahaanitusendiri.

KotlerdanKeller(2015)sistem informasimerupakanbagianyangsaling

berhubungandarihuman,atribut,prosesmembagi,mengevaluasi,menganalisis

danmenyalurkaninformasiyangberguna,sertawaktuyangtepatdanteliti

dalam mengambilkeputusanpemasarandalam meningkatkanpelaksanaan,

perencanaandanpengaturansuatupemasaran.Prosedurtersebutjugadapat

dilihatdaripelaksanaandalam BPJS.

Teknologidigitalisasimengubahsistem informasimenjadilebihcanggih.

Haltersebutdibuktikandariadanyaperkembangansistem informasidapat

memberikanbanyakkemudahandiberbagaiaspekmenurutSunyoto(2014)

merupakan digitalisasisistem informasimenjadikan peranan yang cukup

pentingdalam segalakegiatanbaikperseoranganmaupunkelompok.Sistem

informasipadakomputerdijadikansebagaialatpengeloladatayangrumit

maupuntidakdalam sebuahperusahaan.Semuainformasiyangdibutuhkan

oleh perusahaan haruslah tepat,lengkap dan teraturditerima oleh sebuah

perusahaan.Dan juga sistem informasitersebutdapatmenunjang suatu

kegiatan perusahaan sepertipengumpulan,pengolahan,penggunaan dan

penyampaiannya.Sistem tersebutdalam duniapemasaranyangdikenaldengan

sistem informasipemasaran.

Sistem informasimemilikiperanan yang berpengaruh,apalagipada
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zamanglobalisasisepertisaatini.Haltersebutdibutuhkanorganisasikarena

disebabkanolehtingkatpersainganyangtinggi,produkyangbervariasi,serta

penemuanteknologiinformasi.Danadanyaperkembanganteknologikomputer

merupakan alatuntukmengolah datamenjadi informasi,maka kegiatan

pekerjaaninformasiyangsulitdalam organisasibanyakmengalamiperubahan

menurutKotlerdanKeller(2015)agardatayangdibutuhkantepat,lengkapdan

teraturditerima oleh instansi,sistem perlu diaturdalam halpengolahan,

penyampaiandanpengumpulanbagipemakainya.

Denganadanyasistem informasipemasaran,informasitersebutdapat

berguna oleh manajer dalam pengambilan keputusan.Didalam sistem

perbankandibutuhkanpemasaranyangoptimaldanmengarahuntukmasa

depan perusahaan. Hal yang dimaksud bahwa perbankan mampu

meningkatkanprodukdanmengubahstrategi,sertamengantisipasiberbagai

jenis keadaan yang dijalankan perusahaan tersebut.Kondisinya seperti

efektivitaspemberianpinjamanyangdapatmeningkatkanperusahaandantidak

akan mengalami kemunduran,sehingga hal tersebut dapat menunjang

keberhasilansuatuperkoperasian.Olehsebabitu,perusahaanharusmampu

mengantisipasiberbagaimacam kekurangan yang menjadikan perusahaan

tersebutlebihefektifdalam menjalankankegiatan-kegiatannya(Hasibuan,2011)

Karenasangatbergunanyasuatusistem informasipemasaran,maka

perlu peningkatannilaidalam humanresourceyangmemilikiketerampilan

padamasing-masingbidang.Suatuteknologiinformasidapatmenunjangdalam

perangkatteknologiinformasiyangmaju.Danbertujuanuntukpeningkatkan

mutudariinformasiyangdihasilkan.Haltersebutbergunauntukberbagaipihak
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yangmenggunakaninformasidalam manajemendanpengambilankeputusan

suatuorganisasiperusahaan(Sunyoto,2014)

Pada bagian inipenelitidiberikesempatan melaksanakan program

magangpadaperusahaanBPJSkhususnyadibidangketenagakerjaan,dimana

BPJS ketenagakerjaaninimemberikanpelayanankesehatankepadatenaga

kerjayaituBadanPenyelenggaraanJaminanSosial(BPJS)ketenagakerjaan

milik pemerintah.BPJS ketenagakerjaan memilikimisiuntuk perlindungan

kesehatanuntuktenagakerjadanmitraterpercayabagitenagakerja,negara

danpengusaha.BPJSketenagakerjaanadalahsuatubadanmilikpemerintah

yang membantumasyarakatdalam halperlindungankesehatanyang layak

untuk keluarga dan tenaga kerja.Adapun program jaminan sosialBPJS

ketenagakerjaansepertidijelaskanpasal46tahun2015yaitujaminansosial

kecelakaankerja,jaminansosialkematian,jaminansosialpensiundanjaminan

sosialharitua(BPJSKetenagakerjaan,2017)

Dewasainitercatatsemakintingginyakebutuhanpelayanankesehatan

yangdiinginkanolehmasyarakatPadang,makaBPJS adalahsuatubentuk

institusihukum dibentuksupayamengadakanmetodetanggungansosialyang

merupakansuatuperlindunganmasyarakatyangmemberikanjaminanuntuk

semuarakyatsupayadapatmemenuhikebutuhanhidupmasyarakatdengan

patutmenurutUU No.24 tahun 2011.Pentingnya jaminan sosialtersebut

dirasakan dapatmembantu meminimalisirpengeluaran masyarakatakan

kebutuhandanakesehatan.Sehinggasemakinharimakinbanyakmasyarakat

yangdatanguntukbergabungmenjadipesertajaminansosial(HarianHaluan,

2017)
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Fenomena yang terjadipada saat ini,antrian yang lama untuk

mengajukanklaim untukjaminanharituabagipesertaBPJSketenagakerjaan

pada berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja seperti cabang BPJS

ketenagakerjaanyangberadadiprovinsiSumatraBaratPadang.PesertaBPJS

ketenagakerjaanharusrelamengantridaripukul06.00pagidatanglebihpagi

dariwaktuoperasionalkantor.Sebagailangkahyangmemangharusdilakukan

mengingatbanyaknyatenagakerjalainyangakanmengajukanklaim jaminan

harituapadahariyangsama.Haliniberdampakkepadamasyarakatyang

beramai-ramaimenuju kantor BPJS ketenagakerjaan.Melihat fenomena

masyarakatyang sadarakan pentingnya kesehatan dan haritua dengan

kejadiantersebutpenelititertarikpadatopikpermasalahansistem informasi

yangharusbisamengikutiprogram peningkatanpelayanan,terutamadalam

prosespengajuanklaim yangdapatberjalanefektif(HarianHaluan,2017)

Seiring semakin banyaknya peminatmasyarakatdalam keanggotaan

BPJSketenagakerjaanini,sekarangmasyarakatdapatmenikmatipelayanan

yangprimadenganmenggunakanlayanandalam bentukaplikasi.E-klaim BPJS

ialahsuatubentukaplikasiyangdirancangsebagaipengajukanpermohonan

untukklaim.Dalam e-klaim BPJSinidiperuntukkanuntuktenagakerjayang

sudahterdaftarsebagaianggotaBPJSketenagakerjaan.E-klaim merupakan

fiturelektronikyang memungkinkan tenaga kerja untukdapatmengajukan

proses klaim jaminan haritua tanpa harus mengantridikantor BPJS

ketanagakerjaan.Layanan e-klaim inimerupakan layanan yang tidakhanya

memberikanruang,namunjugawaktuyanglebihluasbagitenagakerjadan

jugabagipesesrtaBPJSketanagakerjaan(BPJSKetenagakerjaan,2017)



6

Hartono (2013) menyatakan bahwa dengan berbasis teknologi

informatikamemungkinkanBPJSketenagakerjaanbisamelakukanmanajemen

bisnisnyadengansistem onlinepadasemuacabangsepertistandarperbankan.

Denganitudapatmenggunakansistem informasipemasaranyangefisiendan

efektif,yang diperlukan dalam pengaturan,perencanaan serta penilaian

terhadapkeinginandannilaidalam suatuorganisasiperusahaan,sayangnya

masyarakat Padang kurang mendapatkan pemahaman tentang sistem

informasitentanglayananonline.Sertakecenderunganpesertamemilihklaim

secara manual yang datang langsung ke kantor. Sehingga diperlukan

pembuatansuatusistem informasipemasaranyaitulayanane-klaim dalam

fasilitas kesehatan BPJS cabang Padang,guna sebagai solusi dalam

membantumasyarakatuntukmencarifasilitasklaim jaminanharitua.

Darikondisidiataspenulistertarikmengetahuibagaimanakahpenerapan

sistem informasipemasaranpadae-klaim jaminanharituayangdijalankanoleh

BPJSketenagakerjaanuntukmelakukankegiatanbisnis.Denganhaltersebut

penulismemilihjudullaporan”PenerapanSistem InformasiPemasaranpadaE-

Klaim JaminanHariTuapesertaBPJSKetenagakerjaancabangPadang”.

1.2RumusanMasalah

Perumusan masalah dimaksud sebagaipedoman untuk melaksanakan

secara tepatdengan pedoman sepertiyang telah ditetapkan,maka yang

menjadisuatu persoalan yang hendak diulas untuk tugas akhiriniialah:

BagaimanaPenerapanSistem InformasiPemasaranpadaE-Klaim Jaminan

HariTuapesertaBPJSKetenagakerjaancabangPadang?
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1.3TujuanMagang

Penulis bertujuan melaksanakan kegiatan magang iniadalah untuk

memahamipenerapansistem informasipemasaranpadae-klaim jaminanhari

tuapesertaBPJSketenagakerjaancabangPadang.

1.4ManfaatPenelitian

Adapunmanfaatmagangyangdidapatkanterdiridaridua,yaitumanfaat

praktisdanjugamanfaatakademisberikutpenjelasannya:

a)ManfaatPraktis

Sebagaisuatuevaluasikelebihandankekuranganprosespelaksanaan

sistem informasipemasaranpadae-klaim jaminanharituapesertaBPJS

ketenagakerjaancabangPadang.

b)ManfaatAkademis

Daripembahasaninidiharapkanbisasebagaibahanpengembanganilmu

pengetahuan pada sistem informasipemasaran dan juga dapatmenjadi

tambahan wawasan dari e-klaim jaminan hari tua peserta BPJS

ketenagakerjaancabangPadang.Supayahasilstudipenulisbolehdigunakan

untukreferensipenelitianselanjutnyadalam menyelesaikankasusserupa.

1.5 LokasidanTanggalMagang

Pada kegiatan magang ini akan dijalankan di instansi BPJS

ketenagakerjaancabangPadang,yangberalamatdiJl.VeteranNo.47A,Purus,
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Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan magang

dilaksanakandaritanggal17Juni2019s/d09Agustus2019(40hari).

1.6 SistematikaPenulisan

Supaya dapat lebih memahami,maka harus adanya sistematika

penulisanuntukpenyusunantugasakhirantaralain:

BABI PENDAHULUAN

Bab inimengupasdalam hallatarbelakang permasalahan,rumusan

permasalahan,tujuanpenelitian,manfaatpenelitianyangterdiridarimanfaat

bagipembaca,manfaatbagiperusahaan,serta lokasi,waktu magang dan

pengaturanpencatatan.

BABIILANDASANTEORI

Bagian bab landasan teoriiniuntuk mengetahuitujuan dasarpada

penelitianyangmeliputipenafsiransistem padainformasipemasaran.

BABIIISKETSAUMUM PERUSAHAAN

Dalam bagianbabinimenguraikansketsaumum BPJSketenagakerjaan

cabangPadang,tatananorganisasiperusahaan,visimisiperusahaandanruang

lingkupkegiatanpadaBPJSketenagakerjaancabangPadang.

BABIVPEMBAHASAN

Babinimenjelaskanhasilkegiatanyangtelahdilakukanselamamagang

danmenjelaskantentangaktivitassistem informasipemasaranpadaBPJS

ketenagakerjaancabangPadang.

BABVPENUTUP

Padabagianbabpenutupmeliputikesimpulandanjugasaranuntuk
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seluruh pembahasan yang saling berhubungan,berdasarkan pengamatan

penulisselamaprosesmagangyangdilanjutkanpadabagianakhirpenelitian

yaitudaftarrujukan.


